11è Campionat de Slot d’Argelaguer

REGLAMENT 2020: FERRARI F40 POLICAR

CAMPIONAT F40 POLICAR 2020

REGLAMENT CAMPIONAT DE SLOT D’ARGELAGUER 2.020

CALENDARI:
1ª CURSA ..................
2ª CURSA ..................
3ª CURSA ..................
4ª CURSA ..................
5ª CURSA ..................
6ª CURSA ..................
7ª CURSA ..................

07/02/2020
06/03/2020
17/04/2020
29/05/2020
18/09/2020
23/10/2020
13/11/2020

HORARI DE LES CURSES :
20:45 ENTRENAMENTS LLIURES
Obertura del circuit per tal de començar a entrenar i netejar pista (serà obligatori anar
canviant de carril per tal que tothom pugui entrenar-los tots). Mànegues de 2 minuts per
carril.
22:00 CURSA – 1ª PASSADA
Tots els pilots correran per tots els carrils, entrant rotativament per la pista 2, seguint per
la 1, 3 i 4. Les mànegues seran de 4 minuts per carril. Al final de cada mànega s’anotarà
les voltes i coma de cada pilot.
23:00 CURSA – 2ª PASSADA
Tots els pilots correran per tots els carrils, entrant rotativament per la pista 2, seguint per
la 1, 3 i 4. Les mànegues seran de 4 o 5 minuts per carril, en funció del número de
participants. Al final de cada mànega s’anotarà les voltes i coma de cada pilot.
En la primera passada els pilots anirant entrant segons l’ordre que ocupin a la
classificació, el primer classificat començarà per la pista 2, el segon per la 1, el tercer
per la 3, el quart farà el primer descans, el cinquè per la quatre, el sisè farà dos
descansos i així successivament.
A la segona passada es seguirà el mateix ordre de carrils, però en funció dels resultats
de la primera passada.
A la primera tanda de la primera cursa, l’ordre es farà per sorteig.

CLASSIFICACIO:
Al final de cada passada s’establirà una classificació PER CADA CARRIL, és a dir els
pilots agafaran punts en funció de la posició obtinguda en cadascun dels carrils, segons
la taula següent:
1r classificat: 15 Punts
2n classificat: 12 punts
3r classificat: 10 punts
4rt classificat: 8 Punts
5è classificat: 6 punts
6è classificat: 5 punts
7è classificat: 4 Punts
8è classificat: 3 punts
9è classificat: 2 punts
A partir del 10è classificat, tots els pilots sumaran 1 punt
(Es a dir, si un pilot guanya els 4 carrils, sumarà 60 punts per la classificació del
campionat.)
En cas d’empat a voltes i coma, els dos pilots empatats sumaran els punts de la posició
on hagin quedat, però la resta de pilots mantindran els de la posició on hagin finalitzat.
Hi haurà 1 punt addicional per l’autor de la volta ràpida a cada carril i cada passada
Hi haurà també 5 punts extres pel guanyador del total de voltes de cada passada, 3 punts
pel segon i 1 punt pel tercer.
ASSISTENCIES: Durant tota la cursa els pilots que acabin de còrrer hauran de fer 5
torns d’assistència en els punts que indicarà el cap de cursa.
L’incompliment de les assistències comportarà la desqualificació de la cursa, i si
s’abandonés el circuit sense causa justificada sense fer l’assistència que ens pertoqui, la
impossibilitat de participar en una o més de les curses següents.
COTXES: Es campionat es cel.lebrarà amb els cotxes FERRARI F40 Pilot de la marca
Policar.
S’admetrà la preparació següent:
Es permet canviar les trenetes i els cables de corrent per uns de qualsevol altra marca.
Es permet canviar els pneumàtics de davant per uns de perfil més baix de qualsevol
marca comercialitzada actualment.
La decoració serà la de sèrie dels cotxes, i la organització fàcil.litarà uns gomets que
s’hauran de col·locar obligatòriament sobre el sostre del cotxe per tal de poder-los
diferenciar fàcilment.
Tots els elements estètics (retrovisors, neteja-parabrisa-al.leró) hi han de ser a l’inici de
la primera cursa, per tal de fer la foto oficial del campionat. A partir de que comencin
els entrenaments, si es perd algun d’ells, no caldrà tornar-lo a posar, excepte l’al.leró,
que sempre hi ha de ser a l’inici de cada carrera, tot i que si es perd durant la mateixa,

no s’ha de parar a posar-lo. (L’organització no serà excessivament estricta amb aquest
darrer punt)
BANCADA, MOTOR I TRANSMISSIÓ: S’ha de substituir obligatòriament la
bancada que porta de sèrie per una in-line, referència CH70 amb -0,5 off-set (la que
porten els grup C a partir del 2016), i el motor pel referència MX16, el pinyó de 9 dents
i corona de 28 dents de la mateixa marca en bronze, referència GI28BZ. (Qui vulgui ferho fàcil, és canviar tot el conjunt de bancada, motor, eix i corona del F40 pel de
qualsevol grup C de Slot-it dels darrers 3 anys). Les llandes sí que han de ser les de
sèrie del F40 i es poden encolar (recomanable fer-ho)
PNEUMATICS: Els pneumàtics posteriors els aportarà l’organització, de la marca
Scaleauto, mesures 19 x 10. Es facilitarà 1 joc a la primera cursa, i un segon joc als
pilots que hagin realitzat 4 curses, és a dir 8 mànigues, si el sol·liciten (el segon joc és
opcional). En cas que a la primera cursa no ens haguessin arribat, es correria amb els
que porta el cotxe de sèrie, preguem els guardeu.
BASCUL.LACIÓ: Els cargols del xassís són lliures i es permès la basculació de la
carrosseria, sempre i quant no s’hagi de llimar o retallar cap part del xassís. Si hi ha
algun element decoratiu, com tubs d’escapament, que impedeixi la basculació, aquest es
pot retirar.
ALTRES: Els suports de l’eix davanter, si es vol, es poden treure. L’arandela sobre el
suport davanter que deixa la carrosseria més alta és del tot recomanable, doncs, sense la
mateixa, la part davantera de la carrosseria queda molt baixa i toca a terra.
Tot el que no s’indica expressament com a permès, estarà expressament prohibit i
comportarà sumar zero punts en aquella cursa a la qual es detecti l’incidència.
COMANDAMENTS: Els comandaments són lliures mentre tinguin connexió amb
“bananes” o adaptador de jack a “banana”.
L’organització en té 2 per deixar, però es recomana que tots els pilots portin el seu,
doncs és un tema molt personal.
PUNTUACIO DEL CAMPIONAT:
Per la classificació final del campionat es tindran en compte els 6 millors resultats de
cada pilot, i per tant, es restarà el pitjor resultat.
PREU INSCRIPCIÓ:
5 EUROS PER CURSA (inclou refresc)
Hi haurà servei de pizzes i/o entrepans, prèvia reserva el matí de la cursa.
CONTACTE AMB LA ORGANITZACIO: e-mail argelaguerslot@yahoo.es telf
629.48.40.52

